Herentals, 08.07.2020

Aan:

Raad van Bestuur Davidsfonds
Leden van Davidsfonds Herentals

Beste,
Op de bestuursvergadering van 30 juni 2020 werd de toekomst van de vereniging besproken
en werd een unaniem besluit genomen.
Die toekomst ziet er niet rooskleurig uit want
• De coronacrisis maakt het opstellen van een programma voor 20-21 bijzonder
moeilijk. Zolang de afstandsregel in voege is kunnen wij, gezien de leeftijd ook van
ons ledenbestand, praktisch niets organiseren.
Het aanbieden van een afgeslankt programma zonder uitstappen of voordrachten, met
alleen de toppers (Klara, toast literair, nacht geschiedenis, luistertuin,...) ligt moeilijk
omdat het aantal deelnemers beperkt zal worden en we financieel niet kunnen
rondkomen.
• De voorzitter en de secretaris nemen ontslag. De meeste van de bestuursleden wensen
lid te blijven van de vereniging in Herentals als een nieuw en jonger bestuur de fakkel
zou overnemen. Enkele huidige bestuursleden wensen wel, met hun expertise en hun
ervaring, in een nieuw bestuur te stappen, als daartoe aangezocht.
• Wij komen vanaf 2020 niet meer in aanmerking voor subsidies van de stad wegens de
nieuwe strenge vereisten rond toepassing van een vrijetijdstarief. We zijn wel een
erkende vereniging.
• Ledenbestand is verouderd en gaat lichtjes achteruit. Wij tellen nu 96 leden-gezinnen.
• Meerdere pogingen in 2012-2013 om het bestuur te vernieuwen en verjongen, met
hulp van de regionale medewerker, kenden geen resultaat.
• Wij hebben een sterke financiële basis die een eventuele herstart kan faciliteren.
Daarom een oproep aan de leden , hun kennissen, vrienden, familie … wie is geïnteresseerd in
een heropstart ? Zij kunnen in ieder geval op een trouw ledenbestand, een rijke geschiedenis,
onze expertise en een stevige financiële basis rekenen. Leden kunnen hun eventuele
interesse in een bestuursfunctie laten weten aan ondertekenaars
Indien voor midden augustus vanuit Davidsfonds Nationaal of vanuit de leden geen initiatief
komt om de vereniging herop te starten, zullen wij, spijtig genoeg, genoodzaakt zijn de
boeken te sluiten.
Wij zullen nog wel de cultuurgids 20-21 onder de huidige leden verdelen.
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